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แผนท่ี 1 
 
  กลุมเปาหมาย  :  อาจารย 
     
 

องคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติราชการ 
การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ช่ือสวนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

เปาหมาย 
ของตัวช้ีวัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการตามประเด็น

ยุทธศาสตร 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

3. การสรางความเขมแข็ง
ของการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ 
 

3.1. มีระบบบริหารจัดการท่ี
คลองตัวยืดหยุนและมี
ประสิทธิภาพ 
 

จํานวนอาจารยท่ีไดรับการ
พัฒนา 

รอยละ 75 องคความรูในการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติมืออาชีพ 

รอยละ 82.91 

  
  
  
  
  
  
  

                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                         
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แผนการจัดการความรู แผนท่ี แผนการจัดการความรู แผนท่ี 11  
  

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ช่ือสวนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. การบงชี้ความรู 

- องคความรูในการผลติบัณฑิต 
นักปฏิบัติมืออาชีพ 
 (ระบุ 3 เรื่องหรือมากกวาท่ีดําเนินการตามแผน) 
 

 
จํานวนองคความรู 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

 

 
27 เรื่อง 

(คณะละ 3 เรื่อง) 
 

 
33 เรื่อง 

2. การสรางและแสวงหาความรู 
-  ภายในหนวยงาน 
-  ภายนอกหนวยงาน 
 

 
จํานวนอาจารย  

ท่ีเขารวมกิจกรรม 

 
ไมนอยกวารอยละ 75 

 
รอยละ 81.77 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 
-  จัดทําทะเบียนความรู/คลังความรู 

 
จํานวนทะเบียนความรู/

คลังความรู 

 
9 ทะเบียนความรู/คลัง

ความรู  
(คณะละ 1) 

 

 
9 ทะเบียนความรู/ 

คลังความรู 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

 
จํานวนกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
9 กิจกรรม  

(1 กิจกรรมตอคณะ) 
 

 
19 กิจกรรม 

  

                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                         
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

5. การเขาถึงความรู 
- เผยแพรผานทาง Web site 
- จัดทําเปนเอกสาร,e-document,หนังสือเวียน 
- บอรดประชาสัมพันธ 
- การอบรม, สัมมนา,  
- กิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยนเรยีนรูแนวปฏิบัติท่ีดี 
- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
- การสอนงาน 
- การหมุนเวียนงาน 
           ฯลฯ 
 

 
จํานวนชองทางท่ีเขาถึง

ความรู 

 
อยางนอย 2 ชองทาง 

 
4 ชองทาง 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/การแลกเปลีย่นเรียนรูผานทาง  
Web blog/Web board/e-mail /Facebook ฯลฯ 
- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

- จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
- จํานวน CoP 

 

9 ครั้ง 
(1 ครั้งตอคณะ) 

 
9 CoP 

(1 CoP ตอคณะ) 
 

16 ครั้ง 
 
 

8 CoP 

7. การเรียนรู 
-  การนําการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
 

จํานวนอาจารยท่ีสามารถนํา
ความรูไปใชในการ

ปฏิบัติงาน 
 

 
รอยละ 70 

 
รอยละ 82.67 

  
  

                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                         
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แผนท่ี 2    

    กลุมเปาหมาย  กลุมเปาหมาย  ::    อาจารย 
      

  

องคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติราชการ 

การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ช่ือสวนราชการ  :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

(Objective) 
ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เปาหมาย 
ของตัวช้ีวัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอ   
การปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินงาน 

3. การสรางความเขมแข็งของ
การบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูความเปน
เลิศ 
 

3.1. มีระบบบริหารจัดการ
ท่ีคลองตัวยืดหยุนและมี
ประสิทธิภาพ 

 

จํานวนอาจารย 
ท่ีไดรับการพัฒนา 

รอยละ 75 การตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย 

รอยละ 80.50 

  
  
  
  
  

 

                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                         
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แผนการจัดการความรู แผนท่ี 2 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ช่ือสวนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. การบงชี้ความรู 

- การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 
   (ระบุเรื่อง 3 เรื่องหรือมากกวาท่ีดําเนินการตามแผน) 
 

 
จํานวนองคความรู 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

 

 
27 เรื่อง 

(คณะละ 3 เรื่อง) 
 

 
28 เรื่อง 

2. การสรางและแสวงหาความรู 
-  ภายในหนวยงาน 
-  ภายนอกหนวยงาน 
 

 
จํานวนอาจารย  

ท่ีเขารวมกิจกรรม 

 
ไมนอยกวารอยละ 75 

 
รอยละ 82.69   

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 
-  จัดทําทะเบียนความรู/คลังความรู 

 
จํานวนทะเบียนความรู/คลัง

ความรู 

 
9 ทะเบียนความรู/คลัง

ความรู  
(คณะละ 1) 

 

 
9 ทะเบียนความรู/ 

คลังความรู 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

 
จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 
9 กิจกรรม  

(1 กิจกรรมตอคณะ) 
 

 
14 กิจกรรม 

  
  

                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                         
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

5. การเขาถึงความรู 
- เผยแพรผานทาง Web site 
- จัดทําเปนเอกสาร,e-document,หนังสือเวียน 
- บอรดประชาสัมพันธ 
- การอบรม, สัมมนา,  
- กิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดี 
- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
- การสอนงาน 
- การหมุนเวียนงาน 
           ฯลฯ 
 

 
จํานวนชองทางท่ีเขาถึง

ความรู 

 
อยางนอย 2 ชองทาง 

 
4 ชองทาง 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/การแลกเปลีย่นเรียนรูผานทาง  
Web blog/Web board/e-mail /Facebook ฯลฯ 
- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

- จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
- จํานวน CoP 

 

9 ครั้ง 
(1 ครั้งตอคณะ) 

 
9 CoP 

(1 CoP ตอคณะ) 
 

13 ครั้ง 
 
 

7 CoP 

7. การเรียนรู 
-  การนําการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
 

จํานวนอาจารยท่ีสามารถนํา
ความรูไปใชในการ

ปฏิบัติงาน 
 

 
รอยละ 70 

 
รอยละ 82.11 

  

  
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                         
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  แผนท่ี 3    

        กลุมเปาหมาย  กลุมเปาหมาย  ::    11. .   ออาจารยาจารย//บุคลากรบุคลากรภายในคณะภายในคณะ  

                22.  บุคลากร.  บุคลากรในในหนวยงานสนับสนุนหนวยงานสนับสนุน  

องคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติราชการ 

การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ช่ือสวนราชการ  :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

(Objective) 
ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามคํารับรอง เปาหมาย 

ของตัวช้ีวัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอ 
การปฏิบัติราชการตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร 

ผลการ
ดําเนินงาน 

3. การสรางความเขมแข็งของ
การบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูความเปน
เลิศ 

3.1. มีระบบบริหารจัดการท่ี
คลองตัวยืดหยุนและมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนอาจารยและ
บุคลากรท่ีไดรับการ

พัฒนา 

รอยละ 75 ความรูในการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน

เพ่ือตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรและพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัยและการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
 

รอยละ 89.76 

  
  
  
  
  

 

                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                         
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แผนการจัดการความรู แผนท่ี 3 
                แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ช่ือสวนราชการ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
1. การบงชี้ความรู 

- ความรูในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ตอยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
 (ระบุเรื่อง 3 เรื่องหรือมากกวาท่ีดําเนินการตามแผน) 
 

 
จํานวนองคความรู 

ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

 
72 เรื่อง 

(คณะ/หนวยงานละ 3 
เรื่อง) 

 

 
174 เรื่อง 

2. การสรางและแสวงหาความรู 
-  ภายในหนวยงาน 
-  ภายนอกหนวยงาน 
 

 
จํานวนอาจารย 

/บุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม 

 
ไมนอยกวารอยละ 75 

 
รอยละ 88.50 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 
-  จัดทําทะเบียนความรู/คลังความรู 
 

 
จํานวน 

ทะเบียนความรู/คลังความรู 

 
24 ทะเบียนความรู/คลัง

ความรู  
(ทุกคณะ/หนวยงาน

สนับสนุน) 
 

 
24 ทะเบียนความรู/ 

คลังความรู 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
-  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

 
จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

24 กิจกรรม 
(1 กิจกรรมตอคณะ/
หนวยงานสนับสนุน) 

 

 
60 กิจกรรม 

                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                                                                         
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

5. การเขาถึงความรู 
- เผยแพรผานทาง Web site 
- จัดทําเปนเอกสาร,e-document,หนังสือเวียน 
- บอรดประชาสัมพันธ 
- การอบรม, สัมมนา,  
- กิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยนเรยีนรูแนวปฏิบัติท่ีดี 
- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
- การสอนงาน 
- การหมุนเวียนงาน 
           ฯลฯ 
 

 
จํานวนชองทางท่ีเขาถึง

ความรู 

 
อยางนอย 2 ชองทาง 

 
7 ชองทาง 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/การแลกเปลีย่นเรียนรูผานทาง  
Web blog/Web board/e-mail /Facebook ฯลฯ 
- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

- จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
 

- จํานวน CoP 
 

24 ครั้ง 
(1 ครั้งตอคณะ/

หนวยงาน) 
 

24 CoP 
(1 CoP ตอคณะ/

หนวยงานสนับสนุน) 

100 ครั้ง 
 
 
 

27 CoP 

7. การเรียนรู 
-  การนําการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
 

จํานวนอาจารยและบุคลากร
ท่ีสามารถนําความรูไปใชใน

การปฏิบัติงาน 
 

 
รอยละ 70 

 
รอยละ 89.20 
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สรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 1. อาจารยและบุคลากรไมใหความสําคัญและขาดวัฒนธรรมในองคกรในการมีสวนรวมสรางบรรยากาศการเรียนรู 

 2. บุคลากรมีภาระงานมาก และเวลาวางไมตรงกัน ซ่ึงเปนปญหาในการจัดกิจกรรมการถายทอดแนวปฏิบัติท่ีดี/แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู/ชุมชนนักปฏิบัติ 

 3. มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานการจัดการความรูบอยในบางคณะ/หนวยงาน ทําใหขาดความรูและความตอเนื่องในการดําเนินงาน 

 
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 
 1. สรางแรงจูงใจในการรวมกิจกรรมการจัดการความรู และสรางบรรยากาศในการเรียนรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูภายในหนวยงานอยางตอเนื่อง 

 2. บริหารเวลา และใชชองทางการทํากิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากข้ึน 

 3. หากมีการปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานการจัดการความรูตองใหมีการถายทอด/สอนงานใหกับผูรับผิดชอบใหมตลอดจนสงมอบงานใหเรียบรอยกอนและติดตอ

ศูนยการจัดการความรูเพ่ือขอคําแนะนําวิธีแกปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 
ประสิทธิผลของการดําเนินงานการจัดการความรู 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร สามารถนําผลการจัดการความรูไปใชในการปรับปรุง พัฒนางาน เสริมสรางสมรรถนะและประสบการณในการ

ทํางานอยูในระดับมาก (3.72) เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอยูในระดับมาก (3.64) มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมเสริมสรางประสิทธิภาพเอ้ือตอการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยูในระดับปานกลาง (3.48) มหาวิทยาลัยเปนแหลงความรูท่ีเปนพ่ึงของสังคมอยูในระดับ

มาก (3.57) และมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนามุงสูองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก (3.57) และคาเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (3.42)  
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